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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 wrzeÊnia 2006 r.

w sprawie nale˝noÊci pieni´˝nych otrzymywanych przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej delegowanych
do pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie Stra˝y Granicznej poza granicami paƒstwa

Na podstawie art. 147m pkt 1 ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki otrzymywa-
nia, rodzaj waluty oraz wysokoÊç dodatków do uposa-
˝enia, Êwiadczeƒ z tytu∏u uszczerbku na zdrowiu i na-
le˝noÊci z tytu∏u krajowej lub zagranicznej podró˝y
s∏u˝bowej oraz innych nale˝noÊci pieni´˝nych zwiàza-
nych z delegowaniem funkcjonariusza Stra˝y Granicz-

nej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, do pe∏nienia
s∏u˝by w kontyngencie Stra˝y Granicznej poza grani-
cami paƒstwa, zwanym dalej „kontyngentem”, wy-
dzielonym do udzia∏u w realizacji zadaƒ, o których
mowa w art. 147c ustawy z dnia 12 paêdziernika
1990 r. o Stra˝y Granicznej, zwanej dalej „ustawà”.

§ 2. 1. Funkcjonariusz delegowany do pe∏nienia
s∏u˝by w kontyngencie, który w zwiàzku z podj´ciem
lub zakoƒczeniem pe∏nienia s∏u˝by w kontyngencie
uczestniczy w kraju w szkoleniu lub zgrupowaniu oraz
innych obowiàzkowych zaj´ciach lub czynnoÊciach,



zwanych dalej „zaj´ciami”, otrzymuje zwrot nale˝no-
Êci za przejazd z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej w wysoko-
Êci i na warunkach okreÊlonych w przepisach w spra-
wie nale˝noÊci za podró˝e s∏u˝bowe funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej, z zastrze˝eniem ust. 2—4.

2. Funkcjonariuszowi przys∏uguje dieta na pokry-
cie zwi´kszonych kosztów wy˝ywienia za czas przejaz-
du i w miejscu odbywania zaj´ç. Je˝eli jednak funkcjo-
nariuszowi zapewniono bezp∏atne wy˝ywienie w miej-
scu odbywania zaj´ç, przys∏uguje mu dieta wy∏àcznie
za czas przejazdu.

3. Za czas pobytu w miejscu odbywania zaj´ç funk-
cjonariuszowi przys∏uguje rycza∏t na dojazdy Êrodka-
mi komunikacji miejscowej, je˝eli nie odbywajà si´
one w miejscu zakwaterowania.

4. Funkcjonariuszowi nie przys∏uguje zwrot kosz-
tów przejazdu do miejscowoÊci zamieszkania i z po-
wrotem w dniu wolnym od zaj´ç.

§ 3. 1. Funkcjonariusz delegowany do pe∏nienia s∏u˝-
by w kontyngencie wydzielonym do udzia∏u w realizacji
zadaƒ, o których mowa w art. 147c pkt 1—4 ustawy,
otrzymuje:

1) dodatek zagraniczny;

2) dodatek wojenny;

3) Êwiadczenie z tytu∏u uszczerbku na zdrowiu;

4) nale˝noÊci z tytu∏u zagranicznej podró˝y s∏u˝bo-
wej;

5) rycza∏t na pokrycie kosztów wy˝ywienia i zakwate-
rowania;

6) rycza∏t z tytu∏u delegowania.

2. Funkcjonariusz delegowany do pe∏nienia s∏u˝by
w kontyngencie wydzielonym do udzia∏u w realizacji
zadania, o którym mowa w art. 147c pkt 5 ustawy,
otrzymuje nale˝noÊci pieni´˝ne, o których mowa
w ust. 1 pkt 3—5. 

§ 4. 1. Dodatek zagraniczny funkcjonariusz otrzy-
muje za ka˝dy dzieƒ kalendarzowy pe∏nienia s∏u˝by
poza granicami paƒstwa, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Dodatek zagraniczny nie przys∏uguje:

1) za okres zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych,
chyba ˝e w wyniku post´powania karnego lub
dyscyplinarnego b´dàcego podstawà zawieszenia
funkcjonariusz zosta∏ uniewinniony bàdê post´po-
wanie to zosta∏o umorzone, z wyjàtkiem warunko-
wego umorzenia, z powodu przedawnienia lub
amnestii;

2) je˝eli funkcjonariusz otrzymuje rycza∏t, o którym
mowa w § 3 ust. 1 pkt 5, lub Êwiadczenie pieni´˝-
ne od strony zagranicznej na pokrycie kosztów wy-
˝ywienia i zakwaterowania.

3. Dodatek zagraniczny przyznany funkcjonariu-
szowi mo˝na okresowo podwy˝szaç ze wzgl´du na

szczególne zagro˝enia lub ucià˝liwoÊç s∏u˝by do wy-
sokoÊci 25 % stawki dodatku.

4. Dodatek zagraniczny wyp∏aca si´ miesi´cznie
z do∏u, w pierwszym dniu miesiàca, za który nale˝noÊç
przys∏uguje, na wskazany przez funkcjonariusza ra-
chunek bankowy w kraju.

§ 5. 1. Funkcjonariuszowi pe∏niàcemu s∏u˝b´
w kontyngencie wydzielonym do udzia∏u w realizacji
zadaƒ, o których mowa w art. 147c ustawy, przyznaje
si´:

1) w przypadku zadaƒ, o których mowa w art. 147c
pkt 1—3 ustawy

— I kategori´ stawek dodatku zagranicznego;

2) w przypadku zadaƒ, o których mowa w art. 147c
pkt 4 ustawy

— II kategori´ stawek dodatku zagranicznego;

3) w przypadku zadaƒ, o których mowa w art. 147c
pkt 5 ustawy

— III kategori´ stawek dodatku zagranicznego.

2. Kategorie i stawki dodatku zagranicznego dla
poszczególnych stanowisk w kontyngencie okreÊla ta-
bela stanowiàca za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Dodatek wojenny przys∏uguje funkcjonariu-
szowi delegowanemu do pe∏nienia s∏u˝by w kontyn-
gencie w razie pe∏nienia s∏u˝by w strefie dzia∏aƒ wo-
jennych lub na terytorium bezpoÊrednio sàsiadujàcym
z tà strefà. 

2. Stawka dzienna dodatku wojennego wynosi
20 % przys∏ugujàcego dodatku zagranicznego. 

3. Strefy dzia∏aƒ wojennych oraz dzieƒ rozpocz´cia
i zakoƒczenia w nich dzia∏aƒ wojennych okreÊla ob-
wieszczenie ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicz-
nych wydane na podstawie odr´bnych przepisów. 

4. Dodatek wojenny wyp∏aca si´ miesi´cznie z do-
∏u, do dziesiàtego dnia miesiàca nast´pujàcego po
miesiàcu, w którym funkcjonariusz spe∏ni∏ warunki do
jego otrzymania, na wskazany przez funkcjonariusza
rachunek bankowy w kraju. 

§ 7. 1. Âwiadczenie z tytu∏u uszczerbku na zdrowiu
doznanego w czasie delegowania do pe∏nienia s∏u˝by
poza granicami paƒstwa przys∏uguje za ka˝dy procent
uszczerbku na zdrowiu w wysokoÊci 60 % najni˝szej
kwoty odszkodowania za ka˝dy procent uszczerbku na
zdrowiu funkcjonariusza, o której mowa w przepisach
o odszkodowaniach przys∏ugujàcych w razie wypad-
ków i chorób pozostajàcych w zwiàzku ze s∏u˝bà w Po-
licji.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w razie
Êmierci funkcjonariusza pozostajàcej w zwiàzku z dele-
gowaniem do pe∏nienia s∏u˝by poza granicami paƒ-
stwa. 
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§ 8. 1. Nale˝noÊci z tytu∏u zagranicznej podró˝y
s∏u˝bowej, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, przys∏u-
gujà funkcjonariuszowi na zasadach okreÊlonych
w przepisach w sprawie wysokoÊci oraz warunków
ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi
zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej jed-
nostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
poza granicami kraju, za czas:

1) podró˝y s∏u˝bowej na terytorium obcego paƒstwa
poza siedzibà kontyngentu;

2) przejazdu z obszaru dzia∏ania kontyngentu do kra-
ju i z powrotem w uzasadnionych przypadkach
s∏u˝bowych lub losowych.

2. W przypadku gdy podró˝ s∏u˝bowa, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 2, odbywa si´ wy∏àcznie na terytorium
paƒstwa, do którego skierowano kontyngent, i trwa:

1) do 12 godzin — dieta na pokrycie kosztów wy˝y-
wienia i inne drobne wydatki nie przys∏uguje;

2) ponad 12 godzin — dieta przys∏uguje w wysokoÊci
70 % diety okreÊlonej w przepisach, o których mo-
wa w ust. 1, z zastrze˝eniem ust. 3.

3. Dieta na pokrycie kosztów wy˝ywienia i innych
drobnych wydatków w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie przys∏uguje, je˝eli funkcjo-
nariusz otrzymuje rycza∏t, o którym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 5, lub Êwiadczenie pieni´˝ne od strony
zagranicznej na pokrycie kosztów wy˝ywienia i zakwa-
terowania.

4. Nale˝noÊci z tytu∏u zagranicznej podró˝y s∏u˝bo-
wej wyp∏aca si´ w formie wskazanej przez funkcjona-
riusza miesi´cznie z do∏u, do dziesiàtego dnia miesià-
ca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym funkcjona-
riusz spe∏ni∏ warunki do ich otrzymania.

§ 9. 1. Rycza∏t na pokrycie kosztów wy˝ywienia
i zakwaterowania funkcjonariusz otrzymuje w przy-
padku, gdy w miejscu pe∏nienia s∏u˝by poza granica-
mi paƒstwa nie zapewniono mu bezp∏atnego wy˝y-
wienia i zakwaterowania bàdê Êwiadczenia pieni´˝ne-
go od strony zagranicznej na pokrycie kosztów wy˝y-
wienia i zakwaterowania, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1, stanowi rów-
nowartoÊç 50 % diety na pokrycie kosztów wy˝ywie-

nia i innych drobnych wydatków oraz limitów na po-
krycie kosztów noclegu, okreÊlonych w przepisach
w sprawie wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝-
noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bu-
d˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami
kraju.

3. W przypadku gdy funkcjonariusz otrzymuje
Êwiadczenie pieni´˝ne od strony zagranicznej na po-
krycie kosztów wy˝ywienia i zakwaterowania w wyso-
koÊci ni˝szej ni˝ rycza∏t na pokrycie kosztów wy˝ywie-
nia i zakwaterowania, przys∏uguje mu wyrównanie do
wysokoÊci tego rycza∏tu.

4. Rycza∏t, o którym mowa w ust. 1, wyp∏aca si´ za-
liczkowo z góry, w gotówce, w pierwszym dniu robo-
czym ka˝dego miesiàca s∏u˝by poza granicami paƒ-
stwa.

§ 10. 1. Rycza∏t z tytu∏u delegowania funkcjona-
riusz otrzymuje jednorazowo w wysokoÊci kwoty ba-
zowej ustalonej w ustawie bud˝etowej dla funkcjona-
riuszy.

2. Rycza∏t z tytu∏u delegowania wyp∏aca si´ nie-
zw∏ocznie po wydaniu rozkazu personalnego o dele-
gowaniu funkcjonariusza do pe∏nienia s∏u˝by w kon-
tyngencie pod warunkiem z∏o˝enia przez funkcjonariu-
sza zobowiàzania do jego zwrotu w przypadku nie-
wzi´cia udzia∏u w kontyngencie.

§ 11. 1. Nale˝noÊci, o których mowa w § 3 ust. 1,
wyp∏aca si´ w z∏otych, z wyjàtkiem nale˝noÊci wymie-
nionych w pkt 4 i 5, które wyp∏aca si´ w dolarach ame-
rykaƒskich.

2. Nale˝noÊci, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2,
ustala si´ wed∏ug Êredniego kursu dolara amerykaƒ-
skiego w Narodowym Banku Polskim, obowiàzujàce-
go w pierwszym dniu miesiàca kalendarzowego po-
przedzajàcego miesiàc, za który nale˝noÊç przys∏ugu-
je.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 12 wrzeÊnia 2006 r. (poz. 1233)

TABELA KATEGORII I STAWEK DODATKU ZAGRANICZNEGO 
DLA FUNKCJONARIUSZY DELEGOWANYCH DO PE¸NIENIA S¸U˚BY W KONTYNGENCIE STRA˚Y 

GRANICZNEJ POZA GRANICAMI PA¡STWA 

Lp. Stanowisko

Stawka dzienna dodatku w USD

kategoria I kategoria II kategoria III

1 Dowódca kontyngentu 65,00 60,00 55,00

2 Zast´pca dowódcy kontyngentu 
Szef logistyki kontyngentu 50,00 45,00 40,00

3 Oficer sztabowy kontyngentu 
Oficer szkoleniowy 
Dowódca plutonu 
Lekarz

45,00 40,00 35,00

4 Dowódca dru˝yny 
Pomocnik szefa logistyki 
Szef kompanii

42,00 37,00 32,00

5 Specjalista zespo∏u logistyki 39,00 34,00 29,00

6 Stra˝nik graniczny 35,00 30,00 25,00


